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حمليات �سيا�سية

الإرهابيون عاثوا فيها ف�ساداً ...و�أهلها ين�شدون ال�سالم

وفد «القومي» �شارك في فعالياته و� ّأكد ت�ضامنه مع ال�شعب التركي

«الطفيل» بلدة لبنانية باال�سم �سورية بالجغرافيا
الدولة ن�ستها منذ اال�ستقالل وا�ستفاقت عليها مت� ّأخرة

م�ؤتمر «مناه�ضة االمبريالية» في ا�سطنبول:
حكومة �أردوغان �أعادت �إنتاج �سيا�سة معاداة ال�شعوب

قافلة المساعدات تتقدّمها سيارات االعالميين في الطريق إلى الطفيل

البقاع ـ أحمد موسى
رافق مراسل «البناء» أول من أمس قافلة المساعدات التي
اتجهت إل��ى بلدة الطفيل اللبنانية البقاعية النائية الممتدة
إلى داخل األراض��ي السورية ،وجاء بتقرير خاص حول البلدة
وأوضاعها على النحو اآلتي:
الطفيل تلك البلدة اللبنانية التي لم يسمع أحد عنها طوال
عقود من الزمن ومنذ تاريخ الجمهورية اللبنانية ،هي بلدة على
الحدود اللبنانية مع سورية شاءت الجغرافيا أن تكون متداخلة
بين األراضي السورية واللبنانية ،طريقها من سورية على رغم
أنها لبنانية ،كل شيء فيها سوري من االقتصاد إلى الكهرباء إلى
التعليم ،فقط يربطها بلبنان طريق ترابية وهوية وانتخابات.
والطفيل ،كما صار معلوما ً في اآلونة األخيرة ،هي بلدة لبنانية
باالسم ،سورية في الواقع ،تقع في نقطة تداخل في الجغرافيا
السورية بعمق نحو  24كيلومتراً .سكانها لبنانيون ينتمون
إلى ثالث طوائف س ّنة وشيعة ومسيحيون .خصوصا ً أن نحو
 80في المئة من سكان البلدة اللبنانيين ،وال سيما الشيعة
والمسيحيين ،قد نزحوا عنها منذ زمن بعيد ،إما إلى الداخل
اللبناني أو إلى الداخل السوري .مع أن سكانها يتعايشون بين
دمشق وبيروت.
والمعلوم أيضا ً أن ال طريق تصل بين األراضي اللبنانية وهذه
البلدة التي ألفت منذ عقود وعقود واقعها المر ،فقد ارتاحت للعيش
في الكنف السوري اقتصاديا ً واجتماعياً ،ولم تكن الدولة اللبنانية
تكلّف نفسها عناء المطالبة بما يعزز ارتباطها بالداخل اللبناني
الذي أهمل هذه البلدة وارتضى بانفصالها عن لبنان كأمر واقع
بفعل الحسابات والحساسيات التاريخية الضيقة المعروفة.

«الطفيل» فرضت نفسها

والطفيل عادت لتفرض نفسها في األيام القليلة الماضية عبئا ً
جديدا ً على النخبة الحاكمة اللبنانية بفعل مستجدات ميدانية،
أبرزها أن البلدة تح ّولت محطة أخيرة للمجموعات اإلرهابية
والجماعات التكفيرية المسلحة التي بدأت رحالت هروب وهزيمة
متتالية بدءا ً من القصير إلى قارة فيبرود ومعلوال وأخيرا ً رنكوس
وتوابعها .ففي داخل هذه البلدة يتجمع حاليا ً بحسب بعض
التقديرات شبه الرسمية ما ال يقل عن  350مقاتالً من العصابات
المسلحة التي اتخذت من األط��راف والجرود مقار النطالقاتهم
التخريبية في الداخل السوري وتشكيل مجموعات صغيرة
مهمتها إطالق الصواريخ إلى الداخل اللبناني ،ال سيما بعلبك
والهرمل واللبوة.
ولفتت مصادر متابعة أمنيا ً ولوجستيا ً في حديثها إلى
«ال��ب��ن��اء» ،إل��ى أنّ «بعض شبان البلدة ان��خ��رط ف��ي صفوف
المجموعات المسلحة ،خوفا ً وطوعا ً أو لحماية أهاليها من
القتل» .وأشارت إلى أن «بعض السيارات المفخخة مر من الطفيل
إلى لبنان بعد خروجها من رنكوس السورية ،ومثلت البلدة
منطقة استراتيجية للعصابات اإلرهابية التكفيرية خالل األزمة
السورية وقبل دخول الجيش السوري إلى القلمون وتطهيرها،
فضمت مستشفى ميدانياً ،وم��خ��ازن س�لاح ،وق��واع��د انطالق
لهجمات داخل سورية ،وقواعد إلطالق الصواريخ باتجاه لبنان
على النبي شيت وبريتال ،وكانت طريقا ً لتهريب المسلحين من
لبنان إلى سورية» ،وقالت المصادر إن «البلدة اع ُتبرت منطقة

قوى األمن على مدخل الطفيل
استراتيجية فال قوى عسكرية شرعية أو نظامية موجودة فيها،
سورية كانت أم لبنانية ،وألنها جغرافيا ً بعيدة عن أقرب وجود
عسكري لبناني».

سقطت ...وأعادت تفعيل خطوات منسية

وفي مقابل التمهّل في عمل عسكري باتجاه الطفيل تحسبا ً
لمحاذير عدة موجودة بفعل الواقع الجغرافي ،ثمة ما يشبه
العجز اللبناني الرسمي عن القيام بأية خطوات من شأنها
تجاوز هذا المأزق الحقيقي .وبناء على هذا المشهد العسكري ـ
السياسي المع ّقد والبالغ الخطورة ثمة مشكلة تتقدم في طريقها
إلى الواجهة ،موجزها اآلتي :سورية ال يمكنها أن تسكت طويالً
على وجود هذا الكم الكبير من المجموعات المسلحة المتمردة في
خاصرتها القلمونية ،خصوصا ً إذا ما انطلقت هذه المجموعات من
أرض الطفيل باتجاه المناطق السورية العائدة للتو إلى حضن
الدولة السورية ،لذا فثمة من يحذر من لحظة س ُتقدم فيها دمشق
على الطلب من لبنان بشكل رسمي أن يتعامل جديا ً مع واحدة من
أربع خطوات:
 أن يبادر إلى بسط سيادته على هذه البلدة وإعادتها إلىمربع األمن واالستقرار وتحريرها من مجموعات تشكل خطرا ً
داهما ً على األمن السوري .وهو أمر يعني عمليا ً أن على لبنان أن
يحصن حدوده وأراضيه على نحو تنتفي معه مسألة تحولها
ّ
قاعدة انطالق ضد األمن السوري واللبناني على السواء.
ـ أن تبادر بيروت رسميا ً إلى إبالغ دمشق أنها غير قادرة على
القيام بأية خطوات من شأنها ترجمة االتفاقات والمعاهدات
المبرمة بين البلدين.
ـ أن تعتبر دمشق هذا الرد بمثابة ضوء أخضر إلطالق يدها في
مبادرة ميدانية سياسية لحماية أراضيها من خطر حقيقي ماثل.
 أو أن يعاد االعتبار التفاقات ومعاهدات التنسيق بينالبلدين خصوصا ً على المستوى األمني والعسكري ،فيكون ذلك
ممرا ً إجباريا ً إلعادة إحياء اللجان األمنية المشتركة ،التي يمكن
أن تضع خططا ً مشتركة لحماية أمن البلدين والحيلولة دون
تعريض العالقة بينهما ومجال أمنهما الحيوي لمزيد من السلبية
والتعقيد.
الالفت في األمر أن حكومة الرئيس تمام سالم ال تتعامل مع
الموضوع بالجدية الالزمة ،فهي تتجاهل المخاطر الكامنة في
الطفيل وتتحدث اآلن وبعد أكثر من  60عاما ً من االستقالل عن
قرار لفتح طريق رسمية تمتد من األراض��ي اللبنانية نحو هذه
البلدة الطرفية.
ومع سقوط غالبية منطقة القلمون ومنطقة قلعة الحصن
وريفها بيد القوات النظامية السورية ،ثمة من تحدث عن إمكان
طي صفحة الحدود الملتهبة بين لبنان وسورية ،مع إنهاء ما
تبقى من بعض الجيوب التي على تماس مع جغرافية لبنان ،فهذا
الواقع الميداني المستجد في الجانب السوري من الحدود أنهى
دور  30معبرا ً غير شرعي من معابر الولوج اللبناني إلى الداخل
السوري ،وطوى أيضا ً صفحات بلدات لبنانية اهتزت الحياة فيها
بفعل هذا الواقع كعرسال ووادي خالد وسواهما ،وبالتالي تكون
الطفيل سقطت عسكرياً .وتكون قضية بلدة الطفيل آخر حلقات
هذا المسلسل المتوتر الذي عاشه لبنان طويالً وتكون فاتحة
إلعادة إحياء قنوات التنسيق والمعالجة بين البلدين وقد انقطع
قسم منها وظل قسم آخر طي الكتمان.

(أحمد موسى)

مساعدات بحاجة إلى متابعة

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ «أكثر من  4آالف لبناني ونحو  10آالف
الجئ سوري موجودون حاليا ً تحت حصار اإلرهاب القسري
في قرية الطفيل الحدودية ،وللشهر الرابع على التوالي يعيش
أهلها من دون طعام وكهرباء ومأوى أو مساعدة».
وكانت القوى األمنيّة المشتركة من القوى السيّارة في األمن
الداخلي والجيش اللبناني واألمن العام قد بدأت منذ ساعات
الظهيرة (أول من أم��س) بالتجمع في ساحة بلدة بريتال
لالنطالق باتجاه بلدة الطفيل اللبنانيّة ،إلج�لاء الجرحى
ومن يرغب بمغادرتها .وعلم أنّ اجتماعا ً يعقد في منزل مفتي
بعلبك ،وحضرته مجموعة من علماء الدين في المدينة،
واضعين اللمسات األخيرة التي واكبت انطالق القوى األمنيّة
وسيارات اإلسعاف التابعة للصليب األحمر اللبناني ،والتي
سلكت طريق بريتال  -عين بنيه  -ج��رود عرسال وص��وال ً
إلى إجر الحرف وهي البلدة اللبنانيّة الحدوديّة األقرب إلى
الطفيل.
وحرست الق ّوى األمنيّة شاحنات تحمل ألف وحدة غذائيّة
وصهاريج تحمل كمية من المازوت تقدر بـ 6آالف ليتر ،تم
إدخالها إلى البلدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ج ّراء عبث
الجماعات اإلرهابية والتكفيريين المسلحين في مقابل فرض
الجيش السوري طوقا ً أمنيا ً من الجهات الثالث ،ليشكل ضغطا ً
على المسلحين لتسليم أنفسهم.
وقال مصدر أمني رفيع لـ «البناء» أ ّنه لدى وصول القوى
إلى الطفيل وافتهم مجموعة من الجانب السوري ،وتسلمت
منهم الحصص الغذائيّة والمازوت وسلمت هي في المقابل
الجرحى لنقلهم عبر الصليب األحمر إلى لبنان.

ّ
متأخرة
نستها الدولة وتذكرتها

أش��ار مختار البلدة علي الشوم في حديث إلى «البناء»،
إل��ى أن «ال��دول��ة اللبنانية غائبة تماما ً عن الطفيل إالّ في
االنتخابات» ،ولفت إلى أن «األهالي يصوتون لكتلة «الوفاء
للمقاومة» في كل انتخابات يشاركون فيها ،لكن عتبهم على
«الدولة» اللبنانية التي لم تزرهم طوال عمر األزمة في سورية،
ولم تكترث لفعل اإلره��اب ال��ذي أذاقنا الخوف ،ولم تحاول
االطمئنان أو تقديم المساعدة».
وعن خطة الدولة لفتح طريق للقرية إلخراج األهالي منها،
يرى الشوم أن الدولة تأخرت كثيراً ،لكن «أن تأتي متأخرا ً
خير من أالّ تأتي» .ويلفت إلى أن «األهالي يشعرون بغصة
بسبب إهمال الدولة لهم ،فالدخول إلى لبنان يحتاج إلى عبور
األراضي السورية ،على رغم أنّ أبسط حقوق المواطن في أي
دولة أن تكون هناك طريق للتنقل داخل بلده ،ال أن يجتاز حدود
بلد آخر للدخول إلى أراضي بلده» .ويشدّد أنهم «بحاجة إلى
مساعدات عاجلة من مواد غذائية وطبية تفوق الكمية التي
وصلتهم».
ويشير الشوم إلى أن «الوضع في البلدة في هذه األيام غير
مستقر ،واألهالي يعيشون حالة قلق ،بفعل الجماعات التي
استباحتنا ،وأن عددا ً من األهالي يريد المغادرة ومنهم من ال
يريد ذلك» ،ويؤكد المختار أن «وجود المسلحين في جرود
البلدة يُشكلون حالة إرباكٍ وقلق وخوف على حياتهم».

الجي�ش داهم منزل «الم�صري» في المنية
و�صواريخ للإرهابيين على بلدات بقاع ّية

من الحفل التضامني في تركيا
ش��ارك وف��د م��ن ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ض ّم طارق األحمد
ون���ام���وس ع��م��دة ال��خ��ارج��ي��ة ،في
فعاليات «المؤتمر الخامس لمناهضة
اإلمبريالية» الذي عُ قد في اسطنبول
بدعوة من الجبهة الشعبية التركية،
وحمل اسم الشهيد أيوب باش أحد
رموز النضال الثوري التركي.
وش��ارك��ت ف��ي فعالية المؤتمر
وف��ود أوروب��ي��ة وآسيوية وعربية،
ون��اق��ش المؤتمر التحديات التي
ت��واج��ه ال��ش��ع��وب ج����راء طغيان
االمبريالية ومصالحها .وكان تشديد
على ض���رورة ت��وح��د الشعوب في
الدفاع عن حقوقها وسيادة بلدانها،
والتصدي للمخططات االمبريالية
التي رأى فيها المنظمون عدوا ً حقيقيا ً
للشعوب ،م ّتهِمين األم��م المتحدة
وحلف الناتو وصندوق النقد الدولي
بأنها م��ؤس��س��ات ت��رع��ى االح��ت�لال
والعدوان ونهب ثروات الشعوب.
وسبق المؤتمر الدولي سلسلة من
النشاطات والفعاليات ،حيث شهد

اليوم األول أحداثا ً تمثلت باقتحام
السلطات األردوغانية أماكن وجود
الوفود المشاركة في منطقة «اوك
م��ي��دان» ،وأط��ل��ق��ت غ���ازات مسيّلة
للدموع ،وذل��ك وسط تنديد الوفود
المشاركة بأعمال القمع.
وفي اليوم الثاني أقام المنظمون
حفلة أحيتها فرقت «يورم» التركية،
حضرها ما ال يق ّل عن مليون شخص،
حيث أدّت الفرقة مجموعة كبيرة من
األغاني واألناشيد الثورية ،وكذلك
أغنيات للفنانة جوليا بطرس مثل
«وي���ن ال��م�لاي��ي��ن» ،وس���ط حماسة
وتفاعل كبيرين.
وأقام المنظمون في اليوم الثالث
جولة للوفود المشاركة على أماكن
كانت توجد فيها معتقالت تعذيب
قبل أن تهدمها السلطات التركية،
ويروي المنظمون أنّ هذه المعتقالت
شاهدة على الممارسات الوحشية
بحق مناضلين أك���راد يناهضون
الظلم والطغيان واإلمبريالية.
كما جال المشاركون على أحياء

شعبية في اسطنبول يعاني أهلها
م��ن الممارسات القمعية .كما زار
المشاركون حيا ً مطالً على البوسفور
يعتبر م��ن األح��ي��اء التراثية لجهة
ال��ع��م��ران ،ووق��ع��ت م��واج��ه��ات بين
السكان والسلطات التركية على
خلفية قرار بهدم الحي.
واطلع المشاركون في الوفد على
الجهود الذاتية التي يبذلها أهالي
ال��ق��رى الفقيرة ،على المستويات
ال��زراع��ي��ة والصناعية واإلنتاجية
والمبادرات الفردية في إنتاج الطاقة
الكهربائية.
وأعرب الوفد القومي عن تضامنه
مع الشعب التركي الذي يعاني من
ظلم وقهر السلطات األردوغ��ان��ي��ة،
معتبرا ً أنّ الممارسات القمعية أمر
غير مقبول ،ألنّ من حق الشعوب أن
تحيا بح ّرية وكرامة.
ورأى الوفد أنّ حكومة العدالة
والتنمية ف��ي تركيا أع���ادت إنتاج
سياسة المشانق بسياسة القمع
والقهر ،ومعاداة الشعوب.

المدر�سة النظامية تختتم �أ�سبوع ًا
ت�ضامن ّي ًا مع الأ�سرى

الطالبات يختتمن إسبوع التضامن مع األسرى
اخ��ت��ت��م��ت ال��م��درس��ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة في
القدس أسبوعا ً تضامن ّيا ً مع األس��رى في السجون
«اإلسرائيلية» وذل��ك ضمن العمل بمشروع القانون
الدولي اإلنساني ال��ذي تشرف عليه داخ��ل المدرسة
المعلمة اريج جمجوم ،وقد اشتمل األسبوع التضامني
على تخصيص اإلذاعة المدرسيّة للتعريف باألسرى
وحقوقهم المصادرة في سجون االحتالل ،إضافة إلى
معرض ألشغال األس��رى داخ��ل السجون ،والتطرق
لشهداء الحركة األسيرة ،كما تم عقد ن��دوة تناولت

األس��ر من منظور إنساني ألقي الضوء خاللها على
األسر من وجهة األسير وعائلة األسير من أب وأبناء،
ضم اللقاء والد األسير مالك بكيرات ،الدكتور ناجح
بكيرات ،واألسير المحرر سامر عيساوي ،وابنة األسير
ناصر أبو خضير أصالة.
واختتم هذا األسبوع التضامني بيوم مفتوح ألقى
الضوء على معاناة األس��رى والتعريف بحقوقهم،
بهدف تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية والوحدة بين
أبناء الوطن.

بائعو الخ�ضار �أقفلوا طريق ًا في �صيدا
و�سعد طالب بت�أمين فر�ص عمل لهم

أنصار قادة المحاور يقطعون طريق البرانية في طرابلس
فيما استمر الجيش والقوى األمنية
ف��ي تعقب المطلوبين المسطرة
بحقهم مذكرات توقيف ال سيما منهم
ق��ادة المحاور في طرابلس ،عمدت
المجموعات المسلحة إل��ى إطالق
العديد من صواريخها الغادرة على
البلدات البقاعية انتقاما ً لهزائمها
المتواصلة في سورية ،وفي محاولة
منها إلث��ب��ات أن��ه��ا ال ت���زال ق���ادرة
على قصف المواطنين اللبنانيين
اآلمنين.

مداهمة منزل
سعد المصري

وأقدم الجيش اللبناني أمس على
مداهمة منزل المطلوب أح��د قادة
المحاور سعد المصري في المنية
لكنه لم يعثر عليه.

وأش�����ارت ال��م��ع��ل��وم��ات إل���ى أن
ال��م��ص��ري ف���� ّر م���ع م��ج��م��وع��ة من
المسلحين باتجاه منطقة ضهورا.
وعلى األثر انتشر مسلحون من آل
المصري في بلدة النبي يوشع في
المنية ،بعد عملية المداهمة التي قام
بها الجيش لمنزل المصري.
ف���ي ح��ي��ن أق�����دم أن���ص���ار ق���ادة
المحاور على قطع طريق البرانية
وسوق القمح في التبانة باإلطارات
المشتعلة احتجاجا ً على مداهمة
منزل ال��م��ص��ري ،مطالبين بإلغاء
االستنابات القضائية ،وق��ام أحد
المتظاهرين بإلقاء قنبلة صوتية
بمجرى نهر أبوعلي.
وناشد بعض عائالت المطلوبين
رئيس الجمهورية العماد ميشال
س��ل��ي��م��ان إص�����دار ع��ف��و ع���ام عن
ق��ادة المحاور في التبانة وجميع

لحظة سقوط أحد صواريخ اإلرهاب التكفيري بين بلدتي بريتال والطيبة
المطلوبين.
وو ّزع زي���اد ع��ل��وك��ي ،أح��د ق��ادة
المحاور الفارين ،تسجيالً صوتيا ً
طلب فيه من مسلحيه االنتشار.
من جهته ،سيّر الجيش دوريات
مؤللة في ش��وارع المدينة لضبط
الوضع.

تساقط صواريخ
على بلدات بقاعية

ف��ي ال��ب��ق��اع وفيما ك��ان��ت طائرة
ح��رب��ي��ة س��وري��ة ت��ق��وم ب��إط�لاق 3
صواريخ على الفارين من المجموعات
المسلحة ال��ف��ارة ف��ي ج���رود بلدة
عرسال أقدمت هذه المجموعات على
إطالق صواريخها على بلدتي اللبوة
والنبي عثمان في البقاع الشمالي،
ح��ي��ث س��ج��ل س��ق��وط  3ص��واري��خ

مصدرها السلسلة الشرقية ،من دون
اإلبالغ عن حصول إصابات ،وعلى
األث��ر سيّرت ق��وى الجيش دوري��ات
في المناطق المستهدفة ،كما باشر
الخبير العسكري الكشف على أمكنة
انفجار الصواريخ».
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم
عن سقوط صواريخ على قرى شرق
مدينة بعلبك توزعت كاآلتي :اثنان
سقطا بين الطيبة وبريتال ،أحدهما
في بساتين اللوز وآخ��ر في باحة
منزل محمد علي مظلوم ،ما أدى إلى
أضرار في المنزل ،والثالث قرب منزل
عباس درويش وبين بريتال وحور
تعال وتضرر منزل المؤهل المتقاعد
ف��ي الجيش حسين ح��ج��ازي ،أما
الصاروخ الرابع فسقط في مدافن
عين الجوزة واقتصرت األضرار على
الماديات.

(أحمد موسى)

أقدم بائعو الخضار وأصحاب
العربات الجوالة في صيدا على
إق��ف��ال الطريق عند مدخل سوق
الخضار في المدينة ـ شارع األوقاف
بحاويات النفايات احتجاجا ً على
ق���رار منعهم م��ن ال��ت��وق��ف داخ��ل
األسواق بقرار أمني بلدي.
وق��ام وفد من البائعين بزيارة

وأع��ل��ن م��ا يس ّمى «ل���واء أح��رار
ال��س�� ّن��ة» -بعلبك عبر تويتر ،عن
تب ّنيه إط�لاق الصواريخ على بلدة
بريتال.

توقيف مطلوب في صور

وفي مدينة صور ،أوقفت دورية
تابعة لفرع المعلومات ف��ي قوى
األمن الداخلي في محلة المعشوق
 شرق صور المدع ّو ( أ.ع) وبحقهمذكرات توقيف بجرم محاولة قتل
وإطالق نار.
وقد سلّم إلى مخفر المخيمات في
قوى األمن الداخلي.
كما أوقف فرع المعلومات السوري
محمد ع��ب��د األدي����ب تلجة لقيامه
بترويج عملة مزورة من فئة الـ100
دوالر أميركي .وسلّم إلى فصيلة درك
العباسية مع المضبوطات.

يائعو الخضار خالل لقائهم سعد

األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد،
وط��ل��ب م��س��اع��دت��ه إلي���ج���اد ح�� ّل
ينصفه ،خ��ص��وص��ا ً أن مطالبه
محقة.
وشدّد سعد على أهمية مطالبهم
ومتابعة تحركاتهم السلمية دفاعا ً
عن حقهم في الحياة الكريمة ولقمة

عيشهم ،مطالبا ً بتأمين فرص عمل
حقيقية لهم تبعدهم ع��ن العوز
وتؤمن لهم حياة كريمة.
من ناحية ثانية ،قام أصحاب
البسطات ف��ي ط��راب��ل��س بتنفيذ
اع��ت��ص��ام عند إش���ارة ع��زم��ي في
المدينة ،وذلك احتجاجا ً على إزالة
بسطاتهم.

